
Тригодишна-
та Боряна беше 
н а й - м а л к и я т 
участник в кон-
курсите на „Сла-
вееви нощи Ай-
тос 2018”. Ос-
вен че се пред-
стави блестящо 
в конкурса за 
млади изпълни-
тели, 3-годишно-
то момиченце от 
Бургас изгледа и 
всички вечерни 
концерти, с ог-
ромното непри-
нудено детско 
желание да бъде 
отново и отново 
на сцената. 

Р о д и т е л и -
те, семейство 
Стоянови, без-
резервно под-
крепят и разви-
ват таланта и 
обичта на дете-
то към българ-
ския фолклор. А 
журито, впеча-
тлено от изпъл-
нението на Бо-
ряна, взе реше-
ние да я удос-
тои с престиж-
ната Традици-
онна специал-
на награда на 
„Агродар Бълга-
рия“ ЕООД с уп-
равител Дари-
на Ташкова за 
„Най-малък та-
лантлив изпълнител на на-
родна песен”, която тази 
година се връчва по повод 
15-та годишнина на агро-
фирмата.

По повод юбилея на „Аг-
родар България“ ЕООД 
- Айтос и 50-я юбилей на 
„Славееви нощи”, Дарина 
Ташкова пожела да връ-
чи на проф. Елена Кутева 

Специалната награда - ста-
туетка на богинята на пло-
дородието, за принос към 
опазване на българските 
традиции и продължаване 
на делото на композитора 
Филип Кутев.

НП
КОИ СА НАГРАДЕ-

НИТЕ В КОНКУРСИТЕ 
НА „СЛАВЕЕВИ НОЩИ 
2018”? - НА СТР.4

Росен ТОПКАРОВ

Преди дни, пореден ма-
газин от хитовата вери-
га „Sunny Market“ отвори 
врати в Айтос. За първи 
път супермаркет от такъв 
ранг стъпва в града. Мяс-
тото е познато на местните 
като Старото кино, където 
и по-рано имаше храните-
лен магазин. На голямото 
откриване присъства лич-
но кметът Васил Едрев, а 
ставрофорен иконом  Ро-
мил Негозов освети тър-
говските площи за здраве 
и берекет. 

Отварянето на сед-
мия магазин от веригата 
„Sunny Market“ в Айтос е 
събитие, което доказва по-
зитивното развитие на гра-
да. В известната вече ве-

рига, можете да пазару-
вате в уютна обстановка 
на сензационни цени, и в 
това отношение Айтос не 
е изключение. От само-
то си създаване фирмата 
предлага отлични офер-
ти и разнообразен асор-
тимент във всички свои 
обекти. Sunny Market има 
сключени договори с род-
ни производители, които 
му позволяват да предла-
га целогодишно по-ниски 
цени в сравнение с оста-
налите магазини. 

Sunny Market продължа-
ва традицията да подобря-
ва живота на хората и раз-
витието на малките пред-
приятия от региона, като 
предлага на клиентите си 
продукти с високо качест-
во и от местни произво-
дители.

След откриването на 
магазина, Айтос буквал-
но изригна. Стотици хора 
пазаруваха още първия 
ден след официалното 

откриване. От екипа на 
Sunny Market благодари-
ха на всички клиенти, ко-
ито избраха българския 
магазин, с българска сто-
ка. „Пазарувайки при нас, 
Вие осигурявате работа 
на българските гражда-
ни, защото всеки похар-
чен лев в български су-
пермаркет остава в Бъл-
гария, в българския про-
изводител, в българския 
потребител”, споделиха 
по време на откриването 
от екипа на хитовата ве-
рига. Благодарение на го-
лемите обеми, които реа-
лизира съвместно с раз-
лични партньори, Sunny 
Market успява да постигне 
изключително ниски цени, 
които предоставя на свои-
те клиенти.
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Поздравявам мюсюлманската общност по по-
вод  празника Рамазан Байрам!

Пожелавам здраве и успехи на всички мюсюл-
мански семейства, на ръководството и членове-
те на Районното мюфтийство и на Джамийското 
настоятелство.

Празникът е свързан с почитане на общочовеш-
ките добродетели – моралните ценности, които 
обединяват всички религиозни общности, в име-
то на бъдещето ни - децата. 

Сигурен съм, че и тази година празникът ще е 
повод за взаимопомощ и подкрепа. И ще е истин-
ски, защото ще е споделен с близки, съседи, ко-
леги и приятели, като част от богатите и уникал-
ни традиции на община Айтос.   

Честит да е празникът на всички мюсюлмани от 
община Айтос! 

Да Ви съпътстват успехът и благополучието!

ВАСИЛ ЕДРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

Честит празник на 
мюсюлманите от 

община Айтос!

  
 

ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година
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Магазин от хитовата 
верига „Sunny Market“ 
отвори врати в Айтос

3-годишна гласовитка 
заслужи наградата на 
„Агродар България“ 

ЕООД – Айтос
Специалната награда журито 

присъди на най-малкия 
участник -  Боряна от Бургас

Борянка на един от вечерните 
концерти



Както вече НП ви 
информира, на 7 юни, 
гръм улучи гнездото на 
белите щъркели в село 
Съдиево. Единият ро-
дител и едно от три-
те малки бяха убити 
на място, а останали-
те две оцеляха и бяха 
спасени.

 По сигнал на Крис-
тина Николова от „Зе-
лени Балкани“, Общи-
на Айтос организира 
акцията по спасява-
нето на щъркелчета-
та. Беше подадено ис-
кане до ЕВН за спира-
не на тока, осигурени 
бяха вишка и екип, а 
доброволци се качиха 
до гнездото и свалиха 
двете мъничета. Пти-
ците бяха откарани в 
клиника в Бургас, къ-
дето им беше оказана 
първа помощ. 

 Инициатор на ак-
цията беше добровол-
ката Кристина Нико-
лова, която научила 
за трагедията от пост 
във фейсбук. Николо-
ва потърси подкрепа-

та на Общината и акцията 
беше доведена до успешен 
край. „Едно от щъркелчета-
та е изхвърлено от гнездото 
от родителите си. Майката 
сама се грижила за малки-
те, защото мъжкият изчез-
нал преди седмици. В гнез-
дото открихме още едно 
мъртво щъркелче, две живи 

и едно яйце. Излюпени са 
били общо четири”, казва 
Кристина Николова.

Оцелелите мъничета вече 
са в сигурни ръце. „Пти-
ците бяха успешно транс-
портирани до Спасител-
ния център за диви живот-
ни „Зелени Балкани” в Ста-
ра Загора. Там тяхното въз-
становяване ще продъл-
жи докато пораснат дос-
татъчно и бъдат освободе-
ни. Птиците имат вече апе-
тит. Хранят се самостоятел-

но. Огромни благодарности 
за помощта и подкрепата 
на Община Айтос, на кме-
та Васил Едрев и кмета на 

село Съдиево Щерион Ще-
рионов”, каза още Николо-
ва за НП. 

НП
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Обявление
ЗП Даниела Славова Кабакова уведомява за това, че 

ползва под аренда като черешова градина имот с номер 
043025, който е разделен впоследствие на имоти със 
следните номера: 43040, 43041,43042, 43043, 43044, нами-
ращи се в землището на град Айтос, местност „Мангаля-
та“.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Айтос уведомява гражданите, че на 14.06. и 
15.06.2018г. от 9.00 часа ще се извърши пръскане в жи-
лищната зона в град Айтос с препарата „ДИПЕЛ” срещу 
„Бяла американска пеперуда“ – I поколение.

Препаратът е биологичен инсектицид и е разрешен 
за употреба срещу гъсениците на бялата американска 
пеперуда.

При неблагоприятни условия, пръскането ще се извър-
ши в рамките на следващите три работни дни.

Необходимо е собствениците на пчелни семейства да 
вземат съответните мерки за опазване на пчелите.

При констатиране на нападение от БАП можете да по-
давате сигнали на тел.: 2 24 69 или 2 34 40.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Доброволката на „Зелени Балкани“ 
Кристина Николова пред НП
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Още за спасените 

щъркелчета в Съдиево

Мария КУТЕВА

… За първи път отидох 
в Айтос  
години след като се бяхме 
оженили с Филип. За това 
закъснение наистина съжа-
лявам. Защото нещата се 
менят – мени се атмосфе-
рата на града, влязла в ду-
шата му. За тази любима ат-
мосфера на Айтос, наситена 
със скромност и дори с на-
ивност, Филип е говорил не-
веднъж. Той я беше съхра-
нил в себе си, може би дори 
поукрасил… И така я прене-
се през целия си живот.

Голямо семейство 
– децата – трима братя и две 
сестри са били и радост, и 
грижа на бащата Кутю Тенев 
и майката Марийка Антоно-
ва. Кутю – дребен чинов-
ник в Айтос, много трудно е 
свързвал двата края – не е 
лесно да храниш голяма че-
ляд, да построиш скромна-
та къща, да подготвиш моми-
четата за женитба, а момче-
тата за някаква работа. За-
това и синовете много мла-
ди започнали да търсят все-
ки своя път – Антон, Филип 
и Атанас – и тримата много 
различни, надарени с раз-
лични способности…

За бащата и майката 
на Филип само съм чува-
ла. За Кутю Тенев, че бил 
строг човек. Когато Филип 
се опитвал да свири на мал-
ка свирка, той се възмуща-
вал, че при тая скъпотия, си-
нът му се занимава с праз-
ни, никому ненужни работи. 
А Филип е обичал и да рису-
ва и е имал данни за това. 
Възмущението на баща му 
пресекнало, след като на 

някаква вечеринка надда-
вали за рисувана от момче-
то картина. Филип получил 
парична сума, а това издиг-
нало в очите на баща му и 
него, и творческите профе-
сии. Кутю Тенев починал в 
Айтос, когато Филип бил 17-
годишно момче.

Марийка Антонова (Ку-
тева)
била много нежна жена и 
както всички жени тогава, 
се е грижела за семейство-
то. Поемала е всичко в дома 
им с много обич. Бащата на 
Марийка, дядо Поп Антон, 
на който е кръстен брат му, 
е бил от известните хора в 
Айтос. Гробът му е в двора 
на черквата.

Марийка била добра и 
мека до сантименталност, 
много хубава, дребничка, 
слаба и нежна. Починала 
през 1926 година. Тогава 
Филип е бил вече в София 
и цял живот си повтаряше, 
че твърде малко се е сещал 
за майка си...

Първият учител на Фи-
лип е бил Карабашев 
– бащата на Митко Кара-
башев. 

Като пораснало дете, Фи-
лип е имал своите всеки-
дневни задължения към се-
мейството. Преди всичко 
да донесе хубава вода за 
пиене. А най-хубавата е от 
Чортленската чешма. Защо-
то Чортленската била „друго 
нещо” И той взимал стомни-
те именно за там…

В спомените си от дет-
ството той особено много ми 
е говорил за игрите и катере-
нето на момчетата по „Три-
те братя”. Ходихме там годи-
ни по-късно – когато праве-

ха филм за Филип. Разбира 
се, трите хълма се оказаха 
по-ниски и малки, отколко-
то си ги представях от раз-
казите му.

Друго любимо място е 
било Бюлбюл дере 
– Славеева река, сега му 
казват, паркът. Имената не 
идват случайно. Сега тук е 
място за летни концертни 
изяви, запазили най-хубаво-
то от старото име – „Славе-
еви нощи”. Ходехме и в учи-
лището, в което е учил Фи-
лип, а от къщата на Филип 
беше останала само мал-
ка паянтова постройчица 
– всичко друго е новостро-
ено. Останала е само една 
снимка от Кутевата къща – 
тя е била свързана с тая на 
Карабашеви. На сегашна-
та къща, вече собственост 
на други, има паметна пло-
ча от художника П. Георги-
ев, открита на 29 август 1983 
година, по случай 80-годиш-
нината на Филип Кутев, ко-
ято беше чествана тогава в 
Бургас и Айтос. Съседната 
улица също носи името му. 
По едно време бяха решили 
да правят къща-музей на Фи-
лип Кутев, за която аз не мо-
жех да дам никакви предме-
ти от тогавашната покъщни-
на, просто защото никога не 
съм ги виждала.

В Айтос ценяха, а и до-
сега ценят своя съграж-
данин Филип Кутев. Дори 
по едно време им беше до-
шла някаква идея да сменят 
името на града – да го кръс-
тят на Филип. В онези годи-
ни беше мода да се сменят 
имена не само на улици, но 
и на градове, и то на извест-
ни градове. Попитаха и Фи-

лип и той се ужаси: „Вие как-
во сте намислили? Да уни-
щожите старото име, с кое-
то той е известен? Не мога 
в никакъв случай да се съ-
глася.” И какво друго може-
ше да каже един нормално 
разсъждаващ човек?

Филип обичал да рисува, 
но голямата светлина идва-
ла от музиката. Близък на 
Кутев дошъл на гости с ци-
гулка. Като си заминал, ци-
гулката му останала в къща-
та. Дали я забравил, или на-
рочно я оставил – но повече 
не я потърсил. На тази цигул-
ка Филип се учил да свири. 
Сам. В един град като Айтос 
по онова време само учите-
лите можели да бъдат музи-
кални ръководители. Така 
че Филип не е имал възмож-
ността да учи при голям спе-
циалист. 

Учителката му по пее-
не Вичева забелязала та-
лантливото дете и го на-
сърчавала. Давала му да 
дирижира училищния ор-
кестър. Филип казваше, че 
именно тя му вдъхнала вяра 
в собствените сили, накара-
ла го да замечтае да стане 
истински музикант.

Завършил през 1918 годи-
на V клас на Айтоската не-
пълна гимназия и станал 
дребен чиновник в миро-
вия съд, а по-късно работил 
като секретар на гимназия-
та. През 1922 година пред-
приел нещо много смело. 
Заминал за София с един-
единствен лев в джоба. Вече 
в зрялата си възраст Филип 
сам се чудеше на тогавашна-
та си смелост…

От книгата „Искам да 
разкажа за Филип”

На 13 юни 2018 г. - спомен за най-известния айтозлия

• Тел. 0888 41 72 67 - Ай-
тос продава чисто нов ляв 
фар за “Мерцедес Прин-
тер 413» - 2005 г. Цена 
160 лв.

• Тел. 0889591464 - ПРО-
ДАВА двуетажна вила 
в местността „Слънчева 
лъка” - мазе, таван и 900 
кв.м лозе и насаждения. 
Цена по договаряне.

• Тел. 0888 41 72 67 - про-
дава парцел от 1 дка в ре-
гулация, в град Айтос, до 
подстанцията. Цена по 
споразумение.

• Тел. 0888 41 72 67 - ку-
пува жп вагон - товарен, 
с покрив.

• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - 
ПРОДАВА МАГАЗИН - 22 
КВ.М, САНИТАРЕН ВЪ-
ЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР ГРАД 
ПОМОРИЕ, В СЪСЕД-
СТВО МАГАЗИНИ ЗА СРЕ-
БРО, ЗЛАТО И ДР. - ЦЕНА 
27 ХИЛ. ЕВРО.

• Тел. 0884714212 - про-
дава парцел (празно двор-

но място) в село Лясково - 
842 кв. м, УПИ и ПУП. Цена 
по споразумение.

• Тел. 0896 370 138 - дава 
под наем помещение за 
магазин или офис - 20 кв.м 
Айтос, супер център - 250 
лв. месечно. 

• Тел. 0896885477 - про-
дава парцел в центъра на 
град Айтос за застроява-
не, на калкан, с височина 
- до стрехата - 10 м и въз-
можност за увеличение на 
параметрите.

• Тел. 0885/ 252 452 - про-
дава земеделска земя в 
местността „Могилата”. 
Цена по споразумение.

• Тел. 0876 10 38 55 - про-
дава 5 дка земи в село Съ-
диево, в регулация, в края 
на селото, посока „Аяз-
мото”.

• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос 
дава под наем нива 990 кв. 
м в местността „Провадий-
ско шосе” - празно място. 
Цена по споразумение.

Малки обяви

115 години от рождението на композитора Филип Кутев

Филип Кутев

Мария Кутева - ñъпруга на композитора - предñедател на журито на „Славе-
еви нощи 1988 г.”



Стоян Росенов Иванов е 
гайдар, на 15 години, уче-
ник в VІІІ клас в НУФИ „Фи-
лип Кутев” - Котел, спече-
лил второто място в конкур-
са за инструменталисти до 
18 години.

„Тук съм с майка ми. Не 
зная дали на конкурса ще се 
явят и други ученици от мое-
то училище, но съм сигурен, 
че има големи таланти, кои-

то са готови да се изявят на 
„Славееви нощи”, каза Сто-
ян за НП.

Момчето призна, че идва 
за първи път на конкурса в 
Айтос, за който много е слу-
шал. Впечатлен е от автори-
тетното жури и от хилядите 
участници, и обещава дого-
дина отново да се яви на сце-
ната на „Славееви нощи”.

НП

- Г-жо Калчева, какви 
бяха животът и песните 
Ви преди „Бяла роза”?

- Животът ми беше като на 
всички обикновени българи. 
Но много работехме. Тогава 
имаше само Канал 1 на БНТ. 
Ставаш известен, когато си 
сред хората - няма друг на-
чин. И все пак съм късмет-
лийка - записах първата си 
дългосвиреща плоча. Тога-
ва от БНТ решиха да напра-
вят филм за мен. Направи 
го Ласка Минчева. Нали си 
представяте - една телеви-
зия и аз да пея в този филм 
половин час! Това беше из-
ключителен успех. Тя беше 
най-добрият режисьор в те-

левизията. Направихме му-
зикалния филм, снимахме 
на „Елените”. Още тогава 

пеех не с носия, а с дрехи-
те, които имам. 

- Имате ли народна но-
сия?

- Да, имам, слагам я само 
при специални случаи. Сега 
имам намерение да си поръ-
чам нова тракийска носия 
в Смолян, защото на 18 ав-
густ ще пея в Жеравна, къ-
дето едно от условията за 
присъствие е народна но-
сия. Но винаги съм била в 
елегантни рокли.

- Как Ви се отразява из-
вестността?

- За мен винаги на пър-
во място е бил принципът 
- да бъдеш човек. Да имаш 
добро и коректно отноше-

ние към другите - да цениш 
и техния труд. Не ми харес-
ва например, поведение-
то на някои от новото поко-
ление „звезди”. Те не мо-
гат да понесат славата - тя 
не е за всеки! Възгордяват 
се, поведението им се про-
меня. Но хората го усещат. 
Всяко добро нещо, което си 
направил, трябва да се от-
стоява в годините. Лесно е 
да си звезда с един хит, но 
времето минава, публиката 
изисква пълно себеотдава-
не. Това е мое, лично мне-
ние, рядко го споделям. Все-
ки разполага с живота и с 
кариерата си.

НП

„Славееви нощи `2018” 
са вече част от 50-годиш-
ната история на айтоските 
Празници. Близо 3000 учас-
тници, от 3 до 93 години, се 
качиха на конкурсната сце-
на. Два дни - от сутринта до 
вечерните концерти, жури-
то нонстоп оценяваше пре-
тендентите за наградите на 

Община Айтос и спомоще-
ствователите, в пет конкур-
са в три възрастови групи. 
32 танцови състава, 7 ан-
самбъла, 94 певчески гру-
пи, 11 инструменталисти, 
шест дуета, един квинтет и 

93 певци се включиха във 
фолклорната надпревара.

Организаторите от Об-
щина Айтос и НЧ “Васил 
Левски 1869” - Айтос под-
готвяха юбилейните праз-
ници в продължение на 

месец. На 9 и 10 юни те 
посрещаха всеки един от 
съставите и изпълнители-
те от различни краища и 
фолклорни области. Все-
ки участник получи грамо-
та за участие в юбилейни-
те конкурси. Подготвени 
бяха дипляни с историята 
на Празниците и юбилей-
ни плакети за създатели-
те, продължителите, за по-
четните гости и за най-из-
явените участници.

Точно в 18.00 часа на 10 
юни, организаторите, во-
дещият Васелен Ханджиев 
и журито се поздравиха с 
успешния финал на конкур-
сите, а НП запечата момен-
та с обща фотография, ко-
ято ще остане в архива на 
“Славееви нощи” за поко-
ленията.

За поредна година Праз-
ниците постигнаха целите, 
с които преди 50 години са 
създадени „нощите” - да бъ-

дат сцена за изява на мла-
ди таланти и сцена, която 
пази автентичния фолклор. 
Затова успехът на измина-
лия половин век може да 
бъде пресметнат най-вече 
с желанието на всеки млад 
изпълнител да бъде част от 
изключително напрегната-
та надпревара за оценка-
та на компетентното жури 
и престижните награди на 
„Славееви нощи”. 

НП
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Групата от село Черница - 
връстник на „Славееви нощи”

Славка Калчева: Славата не е за всеки!

Още за спасените 
щъркелчета в Съдиево

Организатори и жури: Рекорден брой 
участници и успешен финал на конкурсите

„Славееви нощи `2018” са вече част от богатата  история на айтоските фолклорни празници

Организатори и жури

Кметът Ваñил Едрев и замеñтник-кметът Мариана Димова изпращат жури-
то ñ благодарноñт

Певчеñката група на Народно читалище „Хриñто 
Ботев 1928” - ñело Подвиñ, отново ñъбра интере-
ñа на поляната на „Славееви нощи `2018” ñ невеñ-
тинñкото забраждане ñ „качул”, което демонñтри-
ра ñамо една от дамите в групата. „Ноñията „ка-
чул” е най-ñтарият и оñновен коñтюм в Карнобат-
ñкия край. Тя е разновидноñт на източно-българ-
ñката ноñия, и май ñамо в Подвиñ още я пазим”, ко-
ментираха певиците.

На празниците има големи таланти
Стоян Росенов Иванов е гайдар, на 15 години, ученик в 

VІІІ клас в НУФИ „Филип Кутев” - Котел, спечелил второто 
място в конкурса за инструменталисти до 18 години.

„Тук съм с майка ми. Не зная дали на конкурса ще се 
явят и други ученици от моето училище, но съм сигурен, 
че има големи таланти, които са готови да се изявят на 
„Славееви нощи”, каза Стоян за НП.

Момчето призна, че идва за първи път на конкурса в 
Айтос, за който много е слушал. Впечатлен е от автори-
тетното жури и от хилядите участници, и обещава догоди-
на отново да се яви на сцената на „Славееви нощи”.

НП

Стоян Роñенов

Певчеñката група от ñело Черница

Деñетки фенове ñе ка-
чиха на ñцената, за да ñе 
ñнимат ñ певицата

Певческа група „Комня Сто-
янова” от село Драчево зае 
третото място в един от кон-
курсите на „Славееви нощи”, 
за който кандидатите бяха 
най-много - певчески групи 
за автентичен фолклор над 
18 години. 

Певиците идват на „Славе-
еви нощи” за четири поред-
ни години. И въпреки че пеят 
поне от 20 години заедно, ко-
гато са на айтоска сцена, ви-
наги се вълнуват. „Притесня-

ваме се, журито е сериозно, 
взискателно. Тук, за да взе-
меш награда, трябва да си 
много добър”, казват дамите, 
а в това време, водещият Ве-
селин Ханджиев вече ги вика 
на сцената. Разговорът ни из-
веднъж спира, а певиците като 
млади момичета хукват към 
микрофоните. „Третото място 
си е успех, догодина пак сме 
тук”, искрено се зарадва гру-
пата, щом узна резултатите.

НП

Певици от Драчево: Журито 
е много взискателно

Певиците от ñело Драчево
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ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕ-
НИТЕ!

ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИ-
ТЕ СИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ 
ОБАДЯТ НА ТЕЛЕФОН 0558/ 
2 27 23 - НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
1869” - АЙТОС, И ДА ПОДА-
ДАТ СЛЕДНАТА ИНФОРМА-
ЦИЯ:  ТРИТЕ ИМЕНА И ТОЧ-
НИЯ СИ АДРЕС. 

ЗА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ИЗ-
ПЪЛНИТЕЛИ Е НЕОБХОДИ-
МО И ЕГН.

АКО НАГРАДЕНИТЕ СА ПОД 
18 ГОДИНИ - НЕОБХОДИМИ 
СА ТРИТЕ ИМЕНА И АДРЕСЪТ 
НА РОДИТЕЛЯ, КОЙТО ЩЕ 
ПОЛУЧИ НАГРАДАТА.

ПРОТОКОЛ
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ
Наградата на Фамилия Ку-

теви
Мария Панайотова Стой-

чева - СУ „Добри Чинтулов” - 
град Бургас

Наградата на Кмета на Об-
щина Айтос

ФТС „Усуканица”- НЧ „Васил 
Левски 1869” - град Айтос

Наградата на Ротари клуб 
- Айтос

За най-добре представил се 
колектив от град Айтос

СИФ - НЧ „Васил Левски 
1869” - град Айтос

Наградата на „Агродар Бъл-
гария” ЕООД

Боряна Иванова Стоянова – 
ЦЛР - град Бургас

АНСАМБЛИ
Обработен фолклор
І място- ФА „Въжички- Тра-

диция”- НЧ „Просвета 1892” - 
град Стралджа

Автентичен фолклор
І място- Ансамбъл за изво-

рен фолклор - НЧ „Просвета 
1929” - село Люляково

І място- Ансамбъл за автен-
тичен фолклор - НЧ „Просвета 
1927” - град Камено

ІІ място- Ансамбъл „Капан-
ци”- НЧ „Искра 1893” - село Па-
ламарца, община Попово

ІІ място- ЖГАФ - НЧ „Васил 
Левски 1929” - село Прилеп

ІІІ място- Ансамбъл при ПК 
„Европейски гласове” - град 
Добрич

ІІІ място- ГАФ „Здравец”- 
ПК „Свети Георги” - град По-
морие

ТАНЦОВИ СЪСТАВИ
До 14 години
І място- ДТС „Шарено гай-

танче”- НЧ „Васил Левски 1869” 
- град Айтос

І място- ФГ „Незабравка”- 
СУ „Любен Каравелов” - град 
Несебър

І място- ДТС- НЧ „Пробуда 
1938” - град Свети Влас

І място- ДТС „Здравец” 
–НЧ”Слънце 1928” - село Гаври-
лово и НЧ „Светлина 1926” -

село Селиминово, община 
Сливен

ІІ място- ДТС от Ансамбъл 
„Войводинци”- НЧ „Виделина 
1928” - село Войводиново

ІІ място- Студио за народни 
танци- ОДК- Ямбол

ІІІ място- ДТС „Тополчан-
че”- ОУ „Светлина” - село То-
полица

ІІІ място- ДТС- НЧ „Искра 
1952” - село Лозенец

ІІІ място- СДТС „Пламъ-

че”- НЧ „Пробуда 1931” - село 
Чубра

ІІІ място- ДТГ „Съртовче”- НЧ 
„Развитие 1903” - село Блъско-
во, община Провадия

До 18 години
І място- ФГ „Незабравка”- 

СУ „Любен Каравелов” - град 
Несебър

І място- ФТА „Здравец”- 
НЧ „Просвета 1927” - град Ка-
мено

ІІ място- СМТС „Тракийска 
младост”- НЧ „Светлина 1920” 
- село Лозарево, община Сун-
гурларе

ІІІ място- ТГ „Росна китка”- 
НЧ „Светлина 1928” - село Ло-
зенец, община Стралджа

Над 18 години 
І място- ФСХТ „МИСИС”- 

НЧ „Васил Левски 1869” - град 
Айтос

І място- ТС „Усмивка”- НЧ 
„Светлина 1929” - село Роза, 
община Тунджа

І място- ТГ- НЧ „Димо Нико-
лов 1908” - село Черноморец

І място- ЮТК „Здравец” и 
ФТК „Тракийска китка” НЧ 
„Слънце 1928”- село Гаврилово 
и НЧ „Светлина 1926” - село Се-
лиминово, община Сливен

ІІ място- ТС „Детелина”- НЧ 
„Д. Керанов 1961” - село Ста-
ра река

ІІІ място- СТС „Феникс”- НЧ 
„Пробуда” - село Чубра

ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ
Автентичен фолклор
До 14 години
І място - ДФГ „Искрици”- ОУ 

„Светлина” - село Тополица

І място - ДГ „Моряче” - град 
Бургас

ІІ място - Вокално студио 
„Славееви гласове”- ОУ „Васил 
Априлов” - град Бургас

ІІ място- ДФГ „Славей”- НЧ 
„Светлина 1904” - село Бе-
лоградец, общ. Ветрино

III място не се присъжда

До 18 години
Не се присъжда

Над 18 години
І място - ПГ- НЧ „П. Р. Сла-

вейков 1927” - с. Сан Стефано
І място - ФГ „Пей сърце”- ПК 

„Свети Георги” - гр. Поморие
І място - МФГ „Здравец”- НЧ 

„Христо Смирненски 1926” - с. 
Здравец, общ. Аврен 

І място - ЖФГ „Здравец”- НЧ 
„Христо Смирненски 1926” - с. 
Здравец, общ. Аврен 

І място - ПГ „Иглика”- НЧ 
„Христо Ботев” - кв. „Банево“

І място - ЖФГ „Равнечанка”- 
ПК „Равнец” - с. Равнец

І място - ПГ „Тополите”- ПК 
„Тополите” - гр. Гълъбово

І място - ПГ- НЧ „Димо Нико-
лов 1908” - гр. Черноморец

ІІ място - ФГ при НЧ „Ва-
сил Левски” и ПК „Васил Лев-
ски” - кв. „Горно Езерово“ -  
гр. Бургас

ІІ място- ПГ „Росна китка”- 
ПК „Дълголетие” - с. Роза

ІІ място - ПГ- НЧ „Съзнание 
2009” - с. Русокастро

ІІ място - ПГ- НЧ „Светлина 
2004” - с. Дряново, обл. Ямбол

ІІ място - ЖФПГ- НЧ „Разви-
тие 1912” - с. Опан

ІІ място - ПГ „Златна есен”- 
ПК „Н. Царев” - гр. Ямбол

ІІ място - ПГ- НЧ „Гео Милев 
1930” - с. Ведрово, общ. Сун-
гурларе

ІІ място - ПГ- ПК „Роза” - с. 

Обручище
ІІІ място - ПГ- НЧ „Заха-

рий Княжески 1931” - с. Кня-
жевско 

ІІІ място - ГИФ- НЧ „Хрис-
то Ботев 1935” - с. Пчела, общ. 
Елхово

ІІІ място- ФГ „Българка”- ТД 
„П. Киприлов” гр. Айтос

ІІІ място - ГИФ- НЧ „Светли-
на 1928” - с. Деветак

ІІІ място - ФГ „Комня Стояно-
ва” - с. Драчево

ІІІ място - БПГ- НЧ „Просве-
та 1935” - с. Равадиново

ІІІ място-  ФГ „Раковчанка” - 
с. Раковсково

ІІІ място - ПГ „Велека”- ПК „Г. 
Димитров” - гр. Бургас

ІІІ място- ПГ- НЧ „Зора1928” 
- с. Ханово

ІІІ място- ГАП- НЧ „Надежда 
1929” - с. Крумово Градище

ІІІ място- БХ- НЧ „Васил Лев-
ски 1869” - гр. Айтос

ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ
Обработен фолклор
До 14 години
І място- ВГ при ШНП 

„Славейче”-НЧ „Христо Бо-
тев1897”- гр. Сливен

ІІ място- ДВГ „Прилепче”- 
НЧ „Васил Левски 1929” - с. 
Прилеп

ІІІ място - Не се присъжда

До 18 години
Не се присъжда

Над 18 години
І място - СПГ- НЧ „Слънце 

1928”- с. Гаврилово и НЧ „Свет-
лина 1926” с. Селиминово, общ.
Сливен

ІІ място- ПГ „Ветренка”- ПК 
- с. Ветрен

ІІ място- ФС „Филек”- НЧ 
„Просвета 1914” - гр. Малко 
Търново

ІІ място- ФПГ „Канатица”- 
НЧ „Съгласие 1905” - гр. Бъл-
гарово

ІІІ място- ЖПГ „Съртовска 
магия” - с. Блъсково

ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ
До 14 години
І място - Не се присъжда
ІІ място - Християн Йорданов 

Николов - с. Дебелт
ІІІ място - Не се присъжда

До 18 години
І място - Диян Михайлов Дра-

гоев - СУ „Димчо Дебелянов” - 
гр. Бургас

ІІ място - Стефан Веселинов 
Аврамов - НУФИ „Филип Ку-
тев”- гр. Котел

ІІ място - Стоян Росенов Ива-
нов - НУФИ „Филип Кутев” - 
гр. Котел 

Над 18 години
І място - Добри Митев Милев 

- гр. Стралджа
І място - Станко Маринов Ка-

заков - с. Русокастро
І място - Петко Кушев – Пен-

сионерски клуб „Н.Царев” - 
гр. Ямбол

ІІ място - Асен Стефанов - с. 

Равадиново
ІІІ място - Димитър Чирпан-

лиев – гр. Камено

ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ - 
ГРУПИ

До 18 години
ІІ място - Квартет гайди - СУ 

„Добри Чинтулов” - гр. Бургас

Над 18 години 
ІІІ място- Дуо „Странджан-

ски ритми”- ПК „Г. Димитров” 
- гр. Бургас

ПЕВЦИ
До 14 години
І място - Ванеса Александро-

ва Кючукова - НЧ”Зора 1945” - 
гр. Ямбол 

І място - Владимир Живков 
Сапунджиев – ОУ „Светлина” - 
с. Тополица 

І място- Христо Силвиев 
Пейчев- ОУ „Светлина“- с. То-
полица 

І място - Денислав Василев 
-  гр. Камено

ІІ място - Денис Февзиев 
Йорданов – СУ „Добри Чинту-
лов” - гр. Бургас

ІІ място - Стефания Ивайло-
ва Георгиева - ШНП „Славей-
че” - гр. Сливен

ІІ място - Любена Чавдаро-
ва Иванова -  ШНП„Славейче” 
- гр. Сливен

ІІ място - Маргарита Ивайло-
ва Георгиева - ШНП „Славей-
че” - гр. Сливен

ІІ място - Ивона Дичкова Не-
делчева - ШНП „Славейче” - 
гр. Сливен

ІІ място - Георги Георгиев Ге-
оргиев - ОУ „Георги  Бенков-
ски” - гр. Бургас

ІІ място-  Дария Иванова 
Вълева – НЧ „Зора 1945” - гр. 
Ямбол

ІІ място - Ани Иванова Въ-
лева – НЧ „Зора 1945”- гр. Ям-
бол

ІІІ място - Анита Красимиро-
ва  Кръстева – НЧ „Просвета 
1892” - гр. Стралджа

ІІІ място - Славея Яворова 
Младенова – СУ „Сава Доброп-
лодни” - гр. Шумен

ІІІ място-  Никол Тенева - 
ШНП „Славейче” - гр. Сливен

ІІІ място- Карина Станимиро-
ва Тодорова-  НЧ „Л. Караве-
лов 1940” -  гр. Бургас

До 18 години 
І място- Стилияна- Роса Ив. 

Матева - НУФИ „Филип Кутев” 
- гр. Котел

І място- Дайна Григорова - 
ШНП „Славейче” - гр. Сливен

І място - Моника Димитрова 
Вълкова - СУ „Добри Чинтулов” 
- гр. Бургас

І място - Стоян Деянов Ра-
дев - СУ „Дори Чинтулов” - гр. 
Бургас

І място - Хюсние Хюсеин Хю-
сеин – СУ „Отец Паисий” - с. 
Люляково

ІІ място - Михаела Белино-
ва Малчева - СУ „Добри Чин-
тулов” - гр. Бургас

ІІІ място - Желяза Златино-
ва - СУ „Добри Чинтулов” - гр. 
Бургас

Над 18 години
І място - Петър Толев Ива-

нов – НЧ „Просвета 1892”- гр. 
Стралджа

І място- Стоянка Николова 
Дойчева - ПК „В. Левски”, ра-
йон Приморски - гр. Варна

ІІ място - Стефан Сираков – 
Пенсионерски клуб „Г. Дими-
тров” - гр. Бургас

ІІ място-  Бойка Танева – 
Пенсионерски клуб „Дълголе-
тие”- с. Роза, общ.Тунджа

ІІ място-  Руси Казаков – Тра-
кийско дружество „Пею Кипри-
лов” - гр. Айтос

ІІ място - Стоянка Деле-
ва Минева - НЧ „Възраждане 
1927” - гр. Бургас

ІІ място - Теодора Ивано-
ва - НЧ „Христо Ботев 1928”- 
Банево

ІІІ място - Елена Танчева - 
ПК, кв. „Сарафово“ - гр. Бур-
гас

ІІІ място - Златка Пройкова 
Динкова - гр. Бургас

ІІІ място - Йордан Петров 
Велчев - Клуб „Хан Тервел”- с. 
Тенево, общ.Тунджа

ІІІ място - Желязко Димов 
Христов – НЧ „Г.С.Раковски 
2013”- с. Раковсково

ІІІ място - Васил Инджов-  ПК 
„Дълголетие”, жк  „Славейков”- 
гр. Бургас

ІІІ място- Ганка Железова 
Пенкова – НЧ „Светлина 1920”- 
с. Лозарево, общ. Сунгурларе

ІІІ място - Димитринка Ра-
дева – НЧ „Слънце 1928” - 
с.Гавраилово и НЧ „Светли-
на 1926 с. Селиминово, общ.
СливенС БЛАГОДАРНОСТ КЪМ 

СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ НА 
„СЛАВЕЕВИ НОЩИ АЙТОС ’2018“

Наградите на Фолклорни празници „Славееви нощи `2018”

„АЛЕКСИЯ - АЙТОС“ ЕООД

ЗКПУ „ЕДИНСТВО” - Айтос

Нотариус Жулиета Димитрова

„КОКАЛА“ ЕООД

„МУРАД 61“ ООД

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ 
„СИЛА“ - ПИРНЕ

„МБАЛ-АЙТОС” ЕООД

КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ 
ООД

КРЕДИТНА КООПЕРАЦИЯ “АЕ-
ТОС”

„БОШНАКОВ“ ЕООД

„ДЕМЕТРА“ ООД

„СИМПТО“ АД

ГЕОРГИ МАНОЛОВ ГЕОРГИЕВ

„СТЕФАНОВИ” ООД

„БИНЕВИ“ ЕООД

ЗСК „ЛОЗОВО“ АД

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 
АЙОС“ ЕООД

ЕТ „МЕТАЛПЛАСТ“-ДИМО 
НАЙДЕНОВ

„АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ“ 
ЕООД

„ДЕСИЙ“ ЕООД

„Ди Ем Жи - 72“ ЕООД

„ДЯДО ДАНЧО“ ЕООД

„АСТОН СЕРВИЗ“ ООД

СДРУЖЕНИЕ „ЛОВНО-РИБАР-
СКО ДРУЖЕСТВО - АЙТОС“

„БУРГАСЦВЕТ 90 ТАНЕВ“ ЕООД

ЗКПУ МЪГЛЕН - С. МЪГЛЕН

„ОГИ СТАРТ“ ЕООД

„АРТСТРОЙ“ ООД

ЕТ „ГРАДИНА“ -  Николай 
Марковски

„БАМБОЛИНО“ ЕООД

ТОДОР ЙОРДАНОВ МАНЕВ

ЕТ „КОЛЮ КОЛЕВ“ 

„ТИП ТОП КУРИЕР“ АД - СО-
ФИЯ

ПК “НАПРЕД” - АЙТОС

“АГРОКОРН” ООД

ЕЛСТРОЙ - Делян Георгиев

«АГРОДАР БЪЛГАРИЯ» ЕООД - 
ДАРИНА ТАШКОВА

СЕМЕЙСТВО КУТЕВИ

«РОТАРИ КЛУБ» - АЙТОС

ПК «КООПЛЕС» - Величко Ве-
ликов

„ГЕНГЕР“ ЕООД- общинско 
дружество

„АВИЦЕНА” ЕООД - общинско 
дружество

Фабрика за преработка на 
скариди - „Алмар сийфуд“ АД

„ЮРОБАНК България“ АД

СВЕТЛА ПЕНЧЕВА ДРАГАНОВА

Журито

Читалищният фолклорен танцов ñъñтав «Уñука-
ница” получи Специалната награда на кмета на Об-
щина Айтоñ

Президентът на Ротари клуб - Айтоñ Стоян Сто-
янов връчва традиционната награда на Ротари на 
ръководителя на СИФ към читалището - Маргари-
та Петрова

Оñвен наградата на 
«Агродар България» 
ЕООД - Айтоñ, 3-годиш-
ната Боряна получи Ди-
плом и Юбилеен плакет 
от кмета Ваñил Едрев

Песен за Айтос - 
подарък за родния град!

И Ансамбъл „Филип 
Кутев” в Айтос за юбилея

От музиканта Иван 
Енчев, който живее 

във Финландия
При едно от гостувания-

та си на „Славееви нощи” 
в Айтос, Иван Енчев, ай-
тозлията - музикант, който 
от години живее във Фин-
ландия, подари на родния 
си град „Песен за Айтос”. 
Съставът за изворен фолк-
лор към НЧ „Васил Левски 
1869”, с ръководител Мар-

гарита Петрова, за първи 
път изпя песента на сце-
ната на „Славееви нощи 
`2018”. Видеото взриви ай-
тоските групи във фейсбук, 
с поздрави към Иван и със-
тава. Много от айтозлии 
поискаха текста на песен-
та, други предложиха да й 
бъде направен студиен за-
пис, за да зазвучи с цялата 
си красота този скъп музи-
кален подарък от Енчев.

НП

Юбилеите на „Славееви 
нощи” винаги са били свър-
зани с техния вдъхновител 
- композитора Филип Ку-
тев и Националния фол-
клорен ансамбъл „Филип 
Кутев” - София. И на 50-
годишния юбилей, певци, 
танцьори и инструмента-
листи на Ансамбъла бяха 
на сцената на Празниците 
със заключителен концерт 
на 10 юни. 

С автентични стъпки и 
носии, с невероятни гла-

сове и талантливи инстру-
ментални изпълнения, ар-
тистите на НФА „Филип Ку-
тев” за пореден път вдиг-
наха на крака айтозлии и 
ги наредиха на дълги хора 
на поляната. Ансамбълът 
получи юбилеен плакет „50 
години „Славееви нощи” 
и благодарност от кме-
та Васил Едрев за дълго-
годишното си талантливо 
присъствие на айтоските 
празници.

НП
Съñтав за изворен фолклор при НЧ „Ваñил Лев-

ñки 1869” - Айтоñ


